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VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS 

 

2015 metais įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės narėmis buvo šios 

darbuotojos: Inesa Izotova, Margarita Izabelė Monkevičienė, Milda Kusienė, Daiva Razminienė ir 

Vijoleta Kabanova. 

2015 metų sausio mėnesį įvyko darbo grupės pasitarimas, kurio metu apsvarstytas ir 

priimtas darbo grupės veiklos planas 2015 metams. Taip pat pristatyta nauja narė Inesa Izotova. 

Pasitarimo metu nutarta veiklą organizuoti sistemingai, laikantis plano. Už šią veiklą atsakinga 

darbo grupės pirmininkė Vijoleta Kabanova. 

2015 metų sausio mėnesį nutarta paanalizuoti įstaigos veiklą, kad galėtume tobulinti ją 

,siekiant kokybės. Svarbu nusistatyti įstaigos darbo pranašumus ir trūkumus ir numatyti veiksmus jų 

šalinimui arba tobulinimui. Todėl nuspręsta įstaigoje vykdyti „platųjį“ auditą. Tikslas – gauti 

informacijos apie įstaigos situaciją, nusistatyti pranašumus, bei tas sritis, kurias reikia tobulinti. Už 

„plačiojo“ audito pravedimą atsakinga  V. Kabanova.  

„Plačiajame“ audite dalyvavo visi įstaigos bendruomenės nariai: ir ugdytinių tėvai, ir 

mokytojos, ir pagalbinis personalas. Jo rezultatai parodė, kad įstaigos situacija yra gera. Itin gerai 

įvertinta sritis – vaiko ugdymas ir ugdymasis.  

Balandžio - gegužės mėnesiais nutarta įstaigoje vykdyti vidaus auditą. Jo metu siekta 

atsakyti į šiuos klausimus: kaip mums – mokytojams sekasi organizuoti ugdomąją veiklą, iš kur mes 

apie tai žinome ir ką darysime toliau? Nuspręsta pasirinkti ugdymo sritį todėl, kad ją geriausiai 

įvertino „plačiojo“ audito dalyviai. Ugdomosios veiklos analizė turėtų padėti mokytojoms labiau 

pasitikėti savimi bei gausinti žinias ir įgūdžius. Už vidaus audito tema „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ pravedimą atsakomybė patikėta M. I. Monkevičienei. 

Gegužės mėnesį buvo pristatyti apklausos „Vaiko ugdymas“ rezultatai. Jie parodė, kad 

ši sritis mūsų įstaigoje vykdoma tikrai atsakingai, bet iškyla neaiškumų, nepriimama vieninga 

tvarka kai kuriais klausimais. Rezultatus pristatė I. Izotova. 

  Rugsėjo mėnesį M. I. Monkevičienė parengė rekomendacijos dėl sudėtingiausios 

problemos, iškilusios vykdant ugdymo procesą. Padaryta išvada, kad šiuo metu aktualiausias yra 

ugdytinių pasiekimų vertinimo klausimas. Atsakymai į klausimus parodė, kad mokytojoms kyla 

neaiškumų dėl vertinimo duomenų konfidencialumo, dėl to, ką ir kaip vertinti. Ir nors įstaigos 

bendruomenė mano, kad mūsų mokytojai teikia kokybiškas paslaugas, bet šį tvirtinimą būtų reikia 

pagrįsti. Ugdytojai turi įrodyti, kad jų teikiamos paslaugos kokybiškos. Prieinamiausias ir 

išsamiausias būdas tai padaryti – dokumentavimas. 

  Lapkričio mėnesį vyko darbo grupės pasitarimas apie tai, kaip reikėtų įrodyti, kad 

mokytojai dirba gerai. Jei įrodymus turėsime tik savo galvoje, negalėsime jų pateikti kitiems. Todėl 

būtina pasitelkti vertinimo procesą. Geras paslaugas užtikrina tokia įstaiga, kurios pedagogai 

stengiasi išsiaiškinti vaikų pomėgius, paskui surinktą informaciją naudoja perspektyviniams 

planams rengti. Gera įstaiga reguliariai atlieka vaikų įgūdžių vertinimą ir kruopščiai dokumentuoja 

viską, kas susiję su šiais procesais. Tai padeda tobulėti ne tik vaikams, bet ir ugdytojoms. Vidaus 



audito dalyvių atsakymai parodė, kad tikrai aktualus klausimas yra vaikų pasiekimų vertinimas. 

Ugdytojos norėtų aiškios tvarkos vertinant vaikus. Kyla neaiškumų dėl konfidencialumo 

įsipareigojimų vaikams ir jų tėvams. Todėl nutarta sukurti klausimyną apie vaikų pasiekimų 

vertinimą ir pateikti ugdytojoms 2016 metų vasario mėnesį. Už tai atsakinga M. I. Monkevičienė. 

 Įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės pirmininkė V. Kabanova pristatė 

metinės veiklos ataskaitą. Vieningai priimtas nutarimas, kad audito procesas vykdomas sistemingai 

ir vertinamas gerai. 
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